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Frågor och svar om skolkort LÅ 20/21.    

Skolkortet är personligt och ska viseras vid varje resa.   

Om elev glömt att ta med kortet, om det är borttappat eller spärrat, bekostar eleven 
själv sina resor fram till införskaffning av ett nytt skolkort via kommun/skola. 
Spärrade kort omhändertas av föraren.    

    

Elev har inget tidigare skolkort men är nu berättigad    

Dalatrafik skickar endast ut skolkort till berättigade elever i samband med ny 
läsårsstart.    

    
Skolkortet skickas till folkbokföringsadressen ca två veckor innan skolstart med 
förutsättning att eleven är inskriven i kommunens elevregister och kommun har 
meddelat detta till Dalatrafik.    
    

Tas beslut att elev är skolskjutsberättigad efter detta administrerar kommun själva ut 
skolkorten. Kommunerna i länet har olika tillvägagångssätt gällande detta och vi 
hänvisar eventuella frågor till respektive kommuns skola eller skolskjuts- 

handläggare.    
    

Vad gäller vid läsårsstart?    
Elev som fått skolkort tidigare läsår och som är fortsatt berättigad till skolkort får sitt 

befintliga skolkort laddat med ny produkt innan läsårsstart.  
  

 Eleven måste vid första användningstillfället aktivera den nya produkten på kortet. 
Detta kan man göra i biljettmaskinen framme vid föraren på bussen, hos ett 
försäljningsställe eller i våra biljettautomater.  

  

När är första och sista resdag för Läsåret 2020–2021?    

Första giltiga resdag för hösttermin är den 18 augusti 2020.  
Sista giltiga resdag för vårtermin är den 11 juni 2021.    

    

Kan elev låna ut sitt skolkort?    

Skolkortet får endast användas av den person det är utfärdat för. Vid missbrukning av 
kortet kan eleven förlora sin rätt till skolkort. Om skolkortet används av annan 

person än det är utfärdat för kan kortet bli fråntaget.  
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Om skolkortet är trasigt    

Eleven tar med det trasiga kortet till skolan för att införskaffa ett nytt skolkort 
omgående. 

    

Om skolkortet är stulet eller borttappat    

Eleven bekostar själv sina resor fram till införskaffning av ett nytt skolkort via 
skola/kommun. Frågor om eventuell kostnad för nytt skolkort hänvisas till 
kommunens skola eller skolskjutshandläggare.    

    

Om elev flyttar    
Om elev avslutar sin skolgång under pågående termin och har ett skolkort ska detta 
meddelas till skolan. Skolan rapporterar kortet för avregistrering i 

beställningsformuläret.    
    

Om elev byter skola    

Vid byte av skola ska skolan meddelas för att spärra skolkortet.   
Är eleven berättigad till skolskjuts/skolkort till och från den nya skolan införskaffas 
ett nytt skolkort genom den nya skolan.    

    

Kan skolkortet laddas med annan typ av färdbevis?    

Skolkortet får inte laddas med annat färdbevis. Vid förlust av skolkort sker ingen 
ersättning för annan typ av produkt.    

    

Vem har rätt till skolkort?    

Regler för rätt till skolskjuts/skolkort i grundskolan beslutas av respektive kommun. 
Frågor hänvisas till kommunens skola alternativt skolskjutshandläggare.    

    

Vad gäller vid avgiftsfri trafik?    

Samtliga skolkortsberättigade elever har rätt att få ett skolkort från kommunen.    
    

För övriga elever som inte är berättigade och som vill resa med kollektivtrafik krävs 
ett resekort för fria resor alternativt mobilbiljett som elev själv införskaffar. Ladda 
ned en avgiftsfri biljett via vår app Dalatrafik eller kontakta vår kundservice för hjälp 

gällande inköp av färdbevis på tfn: 0771-95 95 95 eller kundservice@dalatrafik.se.    
  

Reservkit som har blivit kvar från läsår 19/20.    
Skolkort från reservkit med giltighet läsår 19/20 kan bli laddade med ny produkt, om 
skola/kommun sammanställer Excelfil med kvarvarande kortnummer och skickar 
filen till Dalatrafik senast den 1 juni 2020.  
 

 
 

 
 

   

        


